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APAP PRZEZIĘBIENIE JUNIOR 6 saszetek
 

Cena: 25,18 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,3g+0,02g+5mg

Opakowanie 6 sasz.

Postać pr.do p.roztw.

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Paracetamolum, Acidum ascorbicum,
Phenylephrini hydrochloridum

Opis produktu
 

Opis

Na objawy przeziębienia i grypy

na jakie objawy przeziębienia i grypy? dlaczego apap przeziębienie junior jak stosować? szczegóły produktu  

 
Na jakie objawy przeziębienia i grypy? 

 gorączkę i dreszcze

 niedrożność przewodów nosowych i zatok przebiegająca z bólem

 nieżyt błony śluzowej nosa (katar)

 ból gardła

 ból głowy

 bóle mięśniowo-stawowe
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Dlaczego APAP przeziębienie Junior? 
APAP Przeziębienie Junior zawiera 3 składniki (substancje czynne): 

Paracetamol 300 mg działa przeciwgorączkowo i przeciwbólowo.
  
Fenylefryna 5 mg zmniejsza obrzęk i przekrwienia błony śluzowej.
  
Witamina C 20 mg

 

  Saszetki do rozpuszczenia w ciepłej wodzie – rozgrzewająca forma

  Nie powoduje sedacji

   

  Smak truskawkowy

  Jedyny taki skład bez barwników 1

 

1 Wśród leków w saszetce o składzie paracetamol 300 mg + fenylefryna 5 mg + witamina C 20 mg.

 
Jak stosować APAP przeziębienie Junior? 

U dzieci w wieku od 6 lat z objawami przeziębienia i grypy

Stosowanie u dzieci w wieku od 6 do 12 lat 

W razie konieczności1 saszetka

nie częściej niżco 4-6 godzin
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maksymalnie 4saszetki na dobę

 

Maksymalna dawka dobowa paracetamolu stosowana u dzieci: 60 mg/kg masy ciała na 24 godziny podawana w dawkach podzielonych
do 4 razy na dobę po 15 mg/kg masy ciała.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat  

W razie konieczności1-2 saszetki

nie częściej niżco 4-6 godzin

maksymalnie 6 saszetek na dobę

 

 Sposób podawania 

Zawartość saszetki należy wsypać do gorącej wody (100 ml)

Dokładnie wymieszać aż do całkowitego rozpuszczenia proszku

Płyn należy spożyć w ciągu 15 minut od momentu przygotowania

 

Lek można stosować niezależnie od posiłków. Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjentczuje się gorzej, należy zwrócić
się do lekarza.

 Wybierz APAP odpowiedni do potrzeb dziecka 
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Na każdą gorączke od urodzenia1 Mało leku do połknięcia, smakuje dzieciom2 

Na gorączkę dla dzieci od 4 roku życia Granulki na język bez popijania

Na każdą gorączke od urodzenia1 Mało leku do połknięcia, smakuje dzieciom2 

APAP dla dzieci FORTE40 mg/ml zawiesina 85 ml

SPRAWDŹ

APAP dla dzieci FORTE40 mg/ml zawiesina 150 ml

SPRAWDŹ

Na gorączkę dla dzieci od 4 roku życia Granulki na język bez popijania

APAP junior250 mg x 10 sasz

SPRAWDŹ

1 U dzieci poniżej 3 miesiąca życia tylko po zaleceniu lekarza. 2 Leki na gorączkę i ból dla dzieci – postrzeganie marek, N=864, 77%
matek dzieci w wieku 0-10 zgadza się, że stwierdzenie „APAP dla dzieci FORTE smakuje dziecku” pasuje do marki, Q1-Q4 2019, IQS
CHPL APAP dla dzieci FORTE; Skrócona informacja o leku po kliknięciu w „sprawdź”

 
Szczegóły produktu 

   
 Skład

 Wskazania

 Dawkowanie

 Przeciwwskazania

 Inne informacje
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Substancjami czynnymi leku są: paracetamol, kwas askorbowy, fenylefryny chlorowodorek.

1 saszetka zawiera 300 mg paracetamolu, 20 mg kwasu askorbowego i 5 mg fenylefryny chlorowodorku.

Pozostałe składniki leku to: mannitol (E 421), kwas cytrynowy, sodu cytrynian, sodu cyklaminian, sacharyna sodowa, wapnia glukonian,
aromat pomarańczowy*, aromat truskawkowy**, krzemionka koloidalna bezwodna,

aromat pomarańczowy* (olejek pomarańczowy, olejek cytrynowy, alkohol C-12, linalol, alkohol benzylowy, cytronelal, dekstroza, guma
arabska, syrop glukozowy z odwodnionej kukurydzy, butylohydroksyanizol).

aromat truskawkowy** (cis-3-heksenol, furaneol, etylo-2-metylomaślan, kwas heksanowy, metylu cynamonian, maltol, guma arabska,
syrop glukozowy z odwodnionej kukurydzy, krzemu dwutlenek).

Lek wskazany jest do krótkotrwałego stosowania w leczeniu objawów przeziębienia i grypy, takich jak: gorączka i dreszcze, ból głowy,
bóle mięśniowo-stawowe, ból gardła, niedrożność przewodów nosowych i zatok przebiegająca z bólem, nieżyt błony śluzowej nosa
(katar).

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Stosowanie u dzieci w wieku od 6 do 12 lat w razie konieczności 1 saszetka,
nie częściej niż co 4 do 6 godzin, do maksymalnie 4 saszetek na dobę. Maksymalna dawka dobowa paracetamolu stosowana
u dzieci: 60 mg/kg masy ciała na 24 godziny podawana w dawkach podzielonych do 4 razy na dobę po 15 mg/kg masy ciała. Dorośli
i dzieci w wieku powyżej 12 lat. W razie konieczności 1 lub 2 saszetki, nie częściej niż co 4 do 6 godzin, do maksymalnie 6 saszetek na
dobę.

Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu lub na aminy

sympatykomimetyczne.

Niestabilna choroba wieńcowa.

Zaburzenia rytmu serca.

Wysokie ciśnienie tętnicze.

Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej.

Ciężka niewydolność wątroby lub nerek.

Wirusowe zapalenie wątroby.

Choroba alkoholowa.

Leku nie należy stosować podczas leczenia inhibitorami MAO i w okresie do 2 tygodni od zaprzestania ich stosowania.

Leku nie należy stosować w okresie leczenia zydowudyną.

Jaskra z wąskim kątem przesączania.
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Anatomicznie wąski kąt przesączania.

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i opakowaniu bezpośrednim (miesiąc/rok).

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Okres ważności: 3 lata.

 

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądźskonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

 

WskazaniaKrótkotrwałe leczenie objawów przeziębienia i grypy, takich jak gorączka i dreszcze, ból głowy, bóle mięśniowo-stawowe, ból
gardła, niedrożność przewodów nosowych i zatok przebiegająca z bólem, nieżyt błony śluzowej nosa (katar).Lek przeznaczony dla
dorosłych i dzieci w wieku od 6 lat.DziałanieParacetamolum 300 mg, Acidum ascorbicum 20 mg, Phenylephrini hydrochloridum 5 mg;
proszek do sporządzania roztworu doustnego, w saszetce.Sposób użyciaDzieci w wieku 6-12 lat:Maksymalna dawka dobowa
paracetamolu stosowana u dzieci: 60 mg/kg masy ciała na 24 godziny podawana w dawkach podzielonych do 4 razy na dobę po 15
mg/kg masy ciała. Pojedyncza dawka: 1 saszetka nie częściej niż co 4-6 godzin. Maksymalna dawka dobowa: 4 saszetki.Dorośli i dzieci
powyżej 12 lat:Pojedyncza dawka: 1 - 2 saszetki nie częściej niż co 4-6 godzin. Maksymalna dawka dobowa: 6 saszetek. Zawartość
saszetki należy wsypać do gorącej wody (100 ml) i dokładnie wymieszać aż do całkowitego rozpuszczenia proszku. Płyn należy spożyć
w ciągu 15 minut od momentu przygotowania.WażnePrzeciwwskazania:Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek
substancję pomocniczą produktu lub na aminy sympatykomimetyczne. Niestabilna choroba wieńcowa. Zaburzenia rytmu serca.
Wysokie ciśnienie tętnicze. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej. Ciężka
niewydolność wątroby lub nerek. Wirusowe zapalenie wątroby. Choroba alkoholowa. Leku nie należy stosować podczas leczenia
inhibitorami MAO i w okresie do 2 tygodni od zaprzestania ich stosowania. Leku nie należy stosować w okresie leczenia zydowudyną.
Jaskra z wąskim kątem przesączania. Anatomicznie wąski kąt przesączania.Skład1 saszetka zawiera: substancje czynne: paracetamol
300 mg, kwas askorbowy 20 mg, fenylefryny chlorowodorek 5 mg oraz substancje pomocnicze m.in. dekstroza, syrop glukozowy,
alkohol benzylowy. Zawiera tez sód.
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